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Vasárnap délelőtt. 

Mindenható Isten, minden napon gondolatunknak első 
hálás adóját, szivünkne~ legelső érzelmeit neked szenteljük, de 
ezen a napon, melyet tiszteletedre alkottál, teremtő jóságodra 
és megváltó szeretetedre különösképpen visszaemlékezünk. úh 

7 jelenj meg közöttünk, Urunk, Teremtőnk, megtarlónk és Jólte- . 
vőnk, hogy boruljunk le előtted és imádjunk téged I . .. Hálát 

• rebeg ajkunk és magasztaló énekben dicsőitünk a meg nem 
érdemlett kegyelemért és bőséges áldás ér!. A IétérI és jóllétérI, 
szükségleteinknek fedezéseért és életünk megtarlásáért; a testi 
egészségért, a szellem frisseségeérI s minden más földi áldásérI, 
mellyel megáldottál s minden gonosz, ártó jelenségérI; melyet 
tőlünk távol tartottál: imádjuk és áldjuk a te dicső nevede!. A 
rólunk való gondoskodásérI, az atyai előrelátás áldásaiérI. imád
juk szent nevedet <'s leborulunk kegyelmednek végtelen gaz
dagsága előtt. A mi lelkünk magasztalja az Urat és szivünk 
örvendez Istenünk megváltó szeretetében. 

Úh atyánk, bűnbánóan valljuk be, hogyajkunknak tiszte
letteljes' hódolatát gyakran meghazudtolja életünknek hütlen
sége és engedetlensége. Adj olyan lelki erőt, hogy többé ne áll
hassunk ellened; ne tűrd el tovább, hogy bántsuk lelkiismere
tünket és megszomorítsuk a te szent lelkedet. Ha megvalljuk 
bűneinket, lesz elég erőnk a megjavulásra. A megsiratotl. meg
bánt bűnök megsegitenek a rra, hogy megjavuljunk. Segíts meg, 
h ... •• ~ ogy szent hitünk ereje, lelkűnk benső vágyódása hozzon új ...... 
nemességet . és méltóságot mindennapi életünkbe. Értelmünk 
minden megnyilvánulása, szívünk minden érzelme, akaratunk 
minden törekvése legyen a lárendelve a Krisztus iránI való en
gedelmességnek. Tisztits meg a bűn folljától , védj meg, olta l-
mazz meg a bűn szégyené tő l , a bűnnek ha talmától, a ká rho-
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zat birodalmától - lelkünk megváltója - szabadíts meg minket. 
Segits meg. hogy le lkünk. é letünk egyesüljön a Jézus lelkével. 
Ajándékozz meg a z önfelá ldozás lelkével. hogy ne csak a ma
gunk. ha nem a mások jóllé tével is fogla lkozzunk ; a dj olya n 
szivet. me/y minden törekvésével akara todnak hódol. Segits 
meg. hogy legyünk megelégedve. a tyai te tszésed bármi sorsot 
is juttasson nekünk osztá lyrészül. Adjad. ·hogy olya n környe
zetben é ljünk. mely tá plá lékot ad a nemes gondola tok terme-

• 

lésére és segítségül szolgál egy szent fegyelem megta rtására. 
Világosítsd meg értelmünket . a te bölcsességeddeI és irá nyítsd 
tévedő lépéseinket a te vezető . a tyai kezedde l. Legyen é letünk 
további folyama ta mindinkább szere te tteljes. komoly. önzetlen 
és égi eszmétő l á tha tott. Emelj minket lélekben és jellemben 
közelebb és közelebb tehozzád ; szent lelkednek ereje tegyen 
képessé minket a rra . hogy mindenkor a Jézus nyomdokRin já r
junk. Az ő nevében könyörgünk. ha llgass meg. Ámen. 

M. R. li ston után. 

Mi atyánk. 

Irgalmasságnak és világosságna k Is tene. mi Urun k Jézus 
Krisztusunkna k szent a tyja . aki 'nem a bűnös veszedelmében. 
ha nem megtérésében gyönyörködöl. le borulu nk e lőttea és buzgó 
imádsággal magaszta ljuk a te szent és dicsőséges nevedet. 

Lá tjuk Uram. hogy nem vagy személyválogató. hanem 
minden nemze tségben mindenki kedves elő tted . a ki megtér. 
szent nevedet fé li és igazságot cselekszik. melyet megjelentet
tél az utolsó időben . m időn szent fi ad mindenekne k békessé· 
get hirdetett. Nem veszitettél el minket sem. ha nem jóvoltod és 
irgalmasságod módot ta lá lt a rra. hogy minkét is föltámasszon. 
életre hozzon a bű n halá lából. Nem kerültél el Ura m minke!. 
jóllehet ellenségeid voltunk. hanem a mi tudatlanságunkna k 
idejét elha llgatván. hirde tted minekünk. bűnös népeknek is. 
hogy hozzád. minden jóknak ku tfejéhez megtérjünk. aki igazán 
itélsz és megfizetsz mindenkinek érdeme szerint. V éghetetlen 
Uram a te jóvoltodnak gazdagsága. aki oly nagy szerete lIel 
szereltél minket. pornál és ha munál is alábbvalókat. hogy az 
örök életnek drágalá tos kincsét. am,a hervadhatatlan koroná t 
sem titkoltad el mi tőlü nk és mi nket szent fiad álla l fia iddá és 
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örököseiddé fogadtál. Ennélfogva mi is szent fiad útmutatása után 
Atyánknak ismerünk és vallunk; csak te benned van minden 
reményünk. mert a te irgalmasságod az égig ér és az egész 
világ teljes jóvoltodnak gazdagságával. 6h. mily gyönyörüsé
ges Uram. a te szereteted! Ezért az emberekn ek fiai ' biznak fl 

te szárnyaidnak árnyékában. meg-megelégittetnek a te házad
nak bőségével és a te gyönyörüségednek fol yóvizével itatod 
meg öket. mert nálad van az életnek kútfeje és a te világos
ságod által látunk világosságot. 6h boldog lsten I Micsoda az 
ember. hogy megemlékezel róla? Egy kevéssé tetted kisebbé 
az angyaloknál s ezenkivül tisztességgel és dicsőséggel is meg
koronáztad. Aldou légy mennyei szent Atyánk! Szent és irgal-, 
mas a te neved. mennyen és főldön liéd a dicsöség és lisztes-
ség. Kegyelmes atyt;ink. ha sok bűneinkért és hálátlanságunkért 
meg nem vetettél minket. hanem még igy is szerettét és minket 
kegyelmedbe fogadtá l! Kérjük alázatosan mennyei szent felsé
gedet. tani ts és oktass minket a te útaidra. ird be törvényeidet 
a mi szivünkbe és szent lelked által serkentsd a rra a mi e rő t-, . 

lenségü nket. hogy telj es életünkben tégedet mindenekfelett sze
ress ünk • . mint édes atyánkat; féljünk és tiszt~ljünk. mint hatal
mas Urunkat. Ne vess el magadtól . ha eltántorodunk. hanem 
nyujtsd ki a te jobb karodat és emelj föl kegyelmesen minket 
elestünkböl. fogadj ismét vissza atyai szeretetedbe. mint a kö-, 

nyörülő atya a tékozló fiut. Uram. hallgasd meg a mi könyör-
gésünket. vedd füledbe a mi esengésünket. mikor szenvedé
seink és háborgásaink között szemeinket a fényes égre. tehoz
zád felemeljük. hadd örvendezzünk a te hatalmas szabadítá
sodban, Szent fi adnak. az Úr Jézusnak nevében ' kérünk. hall
gass meg. Ámen . Arl<osi Benedek után (1657.) átírv!!. 

I 

Ima 
(50 éves tonilói jubi[cumw). 

lsten! Gondviselő Szeretet! 
Egy édes. megnyugtató lelki öröm ,az. mely minket szent 

hajlékodba összegyűjtött. hogy itt letéve az élet gondját. a vesz
teségek fájdalmát. megszabadulva a lété rt való küzdelem lélek
telen zajától. megtisztult lelkünk felemelkedjék a hitnek ama , 
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megszenlelt magasla lá ra , hol fe ltalá lha lunk Téged. Óh, mert 
nem vagy felta lá lhaló 0 11, hol 6Z emberek lelleit, cselekedeleil 
önző és kicsin yes érdekek irá nyílják, hol a köiességleljesHés
ben nincs lélek, hol a pálya csak ke nyérkerese!. De fe lla lá lha ló 
vagy minde nütt, hol az érle le m világossága a szívnek szerele
lével pá rosul, hol a hiva lásérzelbő l fakadó lelkesedés rugója a 
kölelességleljesílésnek. Felta lá lha ló vagy a keresz lény szív liszIa 
örömében s lelkünk közelléledel érzi e pilla na tba n. midőn ki
emelkedve a mindennapiságból, a méltá nylásna k. elismerésnek 
lobogójá t .haj ljuk meg egy ősz ta nitó, a kulturá nak, a szelle mi fel
világosodásna k lelkes munkása. a jövő velemé nyes kerljének 
hű gondozója e l ől !. Összegyültünk tiszlességet tenn i egy ősz 
munka tá rsunkna k, ki ö tven hosszú éve n á t hinlette a tudás. 
szeIle ITli felvilágosodás magvait ébredő gyermeki lelke kbe s az 
orgona hangjai mellett vezér, erŐS hitével, egyszerüségével, szi
véne k meleg szeretetével nagyok és kicsinyek elöli erkölcs ileg 
is irá nyje l ző, útmuta tó ma is. Öh mily édes, megnyugIaló érzés 
tölti el az ő ke belé t, melyet csak az érezhet, kit hivatása be
töltésében az a szózat irányított : "Légy hű mind halá lig s neked 
a dom az éle t koronájá t" . Örömnap ez e községben levő őszülő 
nagyapákna k, az ifj abb nemzedé kne k, kiknek a mu ltban vagy 
az ujabb időkben ül telle lelkébe a tudás plá ntáit. Biztató öröm 
a ka rlá rsaknak, míndnyáj unknak, kik ill jelen vagyunk. Ez az 

• 
öröm édes és megnyugla tó, félelem és rellegés nincsen a bba n, 
mert hisz érezzük, hogy örömünk a Te örömöddel, jó tetszésed
dei ta lá lkozik. Ez Öröm szivünkböl ki törve, há la fohásszá ma
gasztosulva száll Te hozzád. Áldu nk és magaszla lunk ölven 
évnek á ldásos munkájáért, hisz Te munká lsz be nn ünk á lta lun k. 
Áldunk, hogy ősz munkalársun knak küzdelmes évek hossz u 
sorá n á l megőrzéd tesli és lelki erejél, ne m enged led kial ud ni 
a lelkesedés tüzét, acélossá te lled kilarlásá!. Áldunk és ma
gaszla lu nk ez ünnep fe lemelő erejéért, okta tó ha tásáér!. 

Gondviselő szereleledet érezve, kérő szavainkkal is felke
resünk. Áldd meg hosszu élette l ő l, la rtsd meg erejét öreg 
szolgádna k. Áldd meg gyermekeiben ígaz örömmel ; ad d, hogy 
ha ladjanak rendeltelésük pályafu lásán ugyanolyan hűségge l , 
mínl ő, ki példá I adott , míképen ő cselekedett, azok is a képen 
cselekedjenek. Adj megértő szivet, jóra vezérlő go ndola lot egy
kori és jelenlegi la nítványaina k, kik lelké nek bölcs ulmuta lása 
utá n indultak és índutnak az éleI ha rcára. Nekünk pedig, kik 
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összegyültünk tiszfeletünk kifejezésekép őf ünnepeln i. á llandó
sítsd lelkünkben ez ünnep ha tását. Bá rmely pályára álli tott 
bölcs rendelésed. adj erő t . kita rtás t. add a lelkesedésnek soha 
el nem a lvó tüzét szivünkbe. hogy eredménnyel munká lkod
hassunk egyházunk. fajunk e lőhaladásáért . családun k s a jövő 
nemzedék boldogfllásáért. Lelkednek erejével munká lj á ltalunk 
bennünk. S ha bölcsességed úgy lá tja jóna k. hogy azoknak. kik 
a tudás fá klyájá t hordozzák. útjuk nehéz legyen. gondv ise lő 
szereteteddel segéld a szakadékok elkerülésében. Örizzed meg 
lelkünknek tisztaságát. hogyalétért va ló küzdelem ne rántson 
le az anyagiasság porá ba . kioltván lelkünkben a lelkesedést. S 
ha pá lyánkon ha ta lmasok gáncsvetéseivel. hitsorsosa ink részé
rő l meg nem értéssel. munká inkban sikertelenséggel ta lá lkozunk. 
erős ít sd benned. önmagunk erejébe helyezett bizalmunk. őrizz 
bá torta la nságtól. csüggedéstől. vezéreld gondola ta ink magadhoz . 

• 
hadd érezzük közelléted a legnagyobb veszélyben is. bá torító-
lag csend ülj ön meg keblünkben mindig szózatod: "Ember. küzdj 
és bizva bízzál I" Ámen. 

Vadad. Bedö Árpád . 

• 

• 

• 

• 

• 
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